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Община Бяла Слатина продължава изпълнението на проект  

 „Обучение за успех“ 

 

Община Бяла Слатина продължава изпълнението на проект  „Обучение за успех“, Договор 

за предоставяне на БФП № BG05M2OP001-3.002-0413-C01, сключен на 23.01.2017 г., на обща 

стойност 376 540,00 лв. и реализацията на проект „Обучение за успех“, финансиран по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Изпълнението на 

проекта стартира на 23.01.2017 г. и е със срок на изпълнение до 23.09.2018 г. 

От месец септември учениците, участващи в клубовете по Дейност 3 „Допълнителните 

часове по български език за учениците, за които българският език не е майчин“, Дейност 4 

„Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици“, Дейност 5 „Съхранение и 

развитие на културната идентичност“ и Дейност 6 „Подкрепа на ученици от етническите 

малцинства  за успешно завършване на средно образование“, се обновиха, като част от учениците, 

които завършиха образователна степен и се преместиха в други училища, напуснаха съответните 

клубове. Клубовете бяха попълнени с нови ученици.   

По Дейност 3 „Допълнителните часове по български език за учениците, за които 

българският език не е майчин“ продължава работата на разкритите 13 клуба в 6 училища – 

партньори. Обхванати са 150 ученици на възраст от 7 до 13 години. Проведени 614 часа 

занимания по български език.  Закупени са материали и оборудване за работата на клубовете. 

Проведена е обществена поръчка с предмет: „Услуги за извършване на мониторингово проучване 

за установяване нивото на знания по български език  на учениците, чийто език не е майчин, 

произтичащо от дейностите по проект „Обучение за успех“, по договор за БФП BG05M2OP001-

3.002-0413-C01, по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ 

на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”, с цел установяване 

на нивото на знания по български език на учениците, чийто език не е майчин в 6-те училища - 

партньори по проекта. Определен е изпълнител – „Бенч Марк Груп“ АД. Сключен е договор с 

изпълнителя № ОПНОИР - 67/24.07.2017 г. Работата на изпълнителя е приета с приемо-

предавателни протоколи.  

 

По Дейност 4 „Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици“ продължава 

работата на разкритите 40 клуба в десет партниращи училища. Обхванати са 498  ученици. 

Проведени са 1928 часа извънкласни занимания. Създадени са условия за успешна 

професионална и творческа реализация на учениците, застрашени от отпадане. Създадени са 

предпоставки за неформална комуникация и опознаване между учениците в условията на 

извънкласни и извънучилищни занимания. Създадени са условия за утвърждаване на  

интеркултурната диалогичност между учениците от ромския и българския етнос чрез творческо 

себеизразяване и междукултурен обмен. 

 

По Дейност 5 „Съхраняване и развитие на културната идентичност“ продължава работата 

на разкритите 5 клуба в 4-те партниращи училища с ученици на възраст между 8 и 16 години.  

Обхванати са 69 ученици. Проведени са 123 часа извънкласни занимания. Създадени са условия 

за успешна творческа реализация на учениците от етническите малцинства. Създадени са 

предпоставки за неформална комуникация и опознаване между учениците в условията на 

извънкласни и извънучилищни занимания. Работи се за утвърждаване на интеркултурната 
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диалогичност между учениците от ромския и българския етнос чрез творческо себеизразяване и 

междукултурен обмен, както и за съхраняване и развитие на културната идентичност на 

различните етноси. 

По Дейност 6 „Подкрепа на ученици от етническите малцинства за успешно завършване на 

средно образование“ продължава работата на разкритите 8 клуба за допълнителна подготовка за 

държавни зрелостни изпити в 3 училища на територията на община Бяла Слатина с ученици на 

възраст от 16 до 18 г. Обхванати са 106 нови ученици. Проведени са 394 часа допълнителни 

занимания за успешно завършване на средно образование. Създадена е мотивация за редовно 

присъствие и общуване в училищна среда. Работи се за понижаване на трудностите при усвояване 

на минимума от знания в училище, както и за засилване на интереса за участие в образователен 

процес. Във всички училища - партньори по проекта в дейност 6 са създадени са условия за 

успешно завършване на средното образование и продължаване на образованието в следваща 

степен и реализиране в професия.  

Ръководителите на клубовете по дейности 3, 4, 5  и 6 изготвят учебна програма, ежемесечно 

изготвят отчет за отработените часове и извършената дейност, план за набелязаните дейности и 

представят присъствени списъци на учениците от клубовете. 

Всички ръководители на клубове провеждат заниманията по график, съобразно изготвената 

учебна програма.  

Спазен е хоризонталния принцип за равенство между половете. Обхванати са всички 

допустими целеви групи. 

За обезпечаване на заниманията в клубовете по Дейности 3, 4, 5 и 6 по проекта са  закупени 

материали и оборудване. Закупуването на необходимите материали и оборудване е извършено от 

Община Бяла Слатина, чрез организиране на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

материали, консумативи и оборудване по проект „Обучение за успех“ , необходими и 

произтичащи от дейности, свързани с изпълнение на проект „Обучение за успех“, по договор за 

БФП № BG05M2OP001-3.002-0413-C01, по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно 

социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, 

по девет обособени позиции. Оборудването се предава с приемо-предавателни протоколи между 

изпълнител и представител на ЕОУП, между ЕОУП и  директор на училище и между директор 

на училище и ръководител на клуб в училище. 

 

 По Дейност 7 „Насърчаване участието на родителите в  образователния процес“ По  

Дейност 7 „Насърчаване участието на родителите в  образователния процес“ и Дейност 8 „Работа 

с родители от етнически малцинства, които възпрепятстват децата си  от редовно посещение на 

учебните занятия“ по проекта в края на месец октомври проекта са напуснали 4 родители.  

По дейност 7 са сформирани 10 групи „Добри родители“ – по 1 във всяко от 10-те 

партниращи училища на територията на община Бяла Слатина. Разработени са 10 програми за 

работа на всяка отделна група. Работи се по активното включване на родителите от етническите 

малцинства в образователния процес, както и за повишаване на сътрудничеството и сближаване 

на родителите. 

По Дейност 8 са назначени 3 бр. медиатори. Оказана е подкрепа на 133 семейства. Оказано 

е съдействие на 47  родители за включване в социални услуги. Работи се за подобряване нивото 

на знанията на родители от етническите малцинства за ползите от образователната интеграция, 

както и за повишаване на мотивацията им за осигуряване на подкрепа в образователната и 

културна интеграция и повишаване на посещаемостта на децата им в училище. 
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Работата по прект „Обучение за успех“ продължава. Бенефициент на проекта е община 

Бяла Слатина. Партньори при изпълнението на проекта са: НУ „Христо Ботев“ – гр. Бяла 

Слатина, НУ „Христо Смирненски“ – гр. Бяла Слатина, ОУ „Георги Стойков Раковски“ - с. 

Търнак, ОУ „Св. св. Кирил и Методий" – с. Попица, ОУ „Христо Ботев“ – с.Търнава, ОУ „Св. 

Климент Охридски“ – гр. Бяла Слатина, СУ „Христо Ботев“ - с. Габаре, СУ „Христо Ботев“ - с. 

Галиче, ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Бяла Слатина, ПГО „Елисавета Багряна“ – гр. Бяла Слатина 

и Сдружение с нестопанска цел „Първи юни“ гр. Бяла Слатина. 

Общата цел на проекта е създаване на условия за образователна интеграция на ученици и 

младежи от етническите малцинства в община Бяла Слатина, чрез осигуряване на равен достъп 

до училищно образование за постигане на успешна професионална, социална и творческа 

реализация. 
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